
 
 
 
 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  
Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, E : info@terna.gr , T: 210 6968000, F:210  6968098-99 

 
www.terna.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Υπογραφή σύμβασης ανάληψης νέου σιδηροδρομικού έργου στη Βουλγαρία 

- Στα 154,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανέρχεται ο προϋπολογισμός του έργου 

- Στα επίπεδα των 3 δις. ευρώ το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων και προς 

υπογραφή συμβάσεων της εταιρείας  

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνει την ανάληψη 
ενός ακόμα σημαντικού έργου υποδομής στη Βουλγαρία.  

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Κρατική Εταιρεία Σιδηροδρομικής 

Υποδομής της Βουλγαρίας (ΝRIC) για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής 

σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροκίνησης του τμήματος Petarch – Dragoman και 

μελέτη, κατασκευή και εποπτεία από τον μελετητή των έργων σηματοδότησης και 

τηλεπικοινωνιών του τμήματος Voluiak – Dragoman». Το έργο περιλαμβάνει 20,9 χλμ 

σιδηροδρομικής υποδομής (χωματουργικά, γέφυρες, τεχνικά έργα, άνω διαβάσεις, στρώση 

γραμμής και κατασκευή 4 σταθμών) και πλήρους ηλεκτροκίνησης, καθώς και την 

μελέτη/κατασκευή 33 χλμ σηματοδότησης/τηλεπικοινωνιών.     

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 48 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 
154,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Υπενθυμίζεται, ότι η δυναμική παρουσία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη γειτονική χώρα 
επισφραγίζεται από την επιτυχημένη ανάληψη και ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων 
υποδομής και οικοδομικών έργων, καθώς και επενδύσεων στον τομέα της ανάπτυξης 
ακινήτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. 
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία: 

- Το έργο ανακατασκευής και ηλεκτροδότησης τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής 
Dimitrovgrad – Svilengrad 

- Το έργο ηλεκτροκίνησης και ανακαίνισης σιδηροδρομικής γραμμής Plovdiv - 
Svilengrad, τμήμα Kroumovo – Parvomai 

- Την κατασκευή του εμπορικού κέντρου «ΙΚΕΑ» στη Σόφια 

- Την κατασκευή του εμπορικού κι επιχειρηματικού κέντρου «Hermes Park» στη 
Σόφια 

- Την ανάπτυξη του εμπορικού κι επιχειρηματικού κέντρου «Telus Tower» στη Σόφια 
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- Την ανάπτυξη του συγκροτήματος γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών «3 tops» 
στη Σόφια 

- Την ανάπτυξη του οικιστικού συγκροτήματος «Gerganitza Palace» στη Σόφια 

- Την ανάπτυξη του συγκροτήματος κατοικιών με ξενοδοχειακή μονάδα «Borovets 
Euphoria Club»  

Σημειώνεται ότι με την ανάληψη του νέου έργου στη Βουλγαρία, το συνολικό ανεκτέλεστο 
των υπογεγραμμένων και των προς υπογραφή συμβάσεων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ.  
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